KBAJ§KÁ HyclEl{lcxÁ srnruce
srŘrnocFSKEHo KRAJE sr síot_Eltlt V pRAZE

PROTOKOL

o kontrolním zjištění

podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o aněně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpků, a zók. č. 552/1991 Sb., o stótní kontrole, ve znění
pozdějšíchpředpisů

l.Pověření pracovníci prováděj ícíkontrolu
Irena

Hroruková 0176

fi

méno, příj mení, č. služebního prukazu)

:

2.Označeníprovozovny
Veřejný vodovod zásobujícíobec Zlatá- část vodovodu ásobující obytrrou zástavbl Etapa

I.

3.Označenísubjektu podléhajícíhovýkonu státního zdravotního dozoru:
právnická osoba (nánev aprávnífirma, sídlo, IČO a údaj o zápísuv obchodním rejstříku, vč.

pobytu, místo podnikrání,

4.Kontroly se zúčastnili:
(fyzickó osoby dle § 88 odst. 2 věta první zék.č.25812000 Sb., ve znént pozdějších předpisŮ,
v rozsahu jméno, příjmení, místo trvalého pobytu ).

Luboš Přibyl, nar. 30.7 .1965, Zlatá č.7

S.Kontrola zahájena dne

: 7.2.2a12

v hod.: 12:15 hod

6.Předmět a účelkontroly :
Kontrola plnění povinností provozovatele v souladu s § 3 odst.
spojení s § 3 odst 1 a přílohy č. 1. vyhlášky 25212004 Sb.

2

zilkona ve

Dále dle § 4 odst. 1 písm a) a b) zékorra ve spojení s § 4 odst 1 a přílohy č. 4
vyhlášky 252l2a04 Sb.

7.Předložené doklady ( připojeny - nepřipojeny protokolu o kontrole )
Rozbory vzorků vody zt.20l1, smlouvy o dodávce vody odběratelům
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8.Vzorky odebrány

-

ne

9.Kontrolní zjištění:
Dnešního dne 7 .2.2012 bylo zjištěno :
Do obce ZIatá, ve staré části je dodávaná pitná voda provozovatelem vodovodu - Obcí Zlatá,
kteú vlastní oprávnění Krajského úřadu k ěinnosti provozování vodovodu. Voda je
upravována ve stávající úpravně vody ) upravuje se mangan a železo ). Na úpravně vody je
veden provozní deník, do kteréhojsou zapisovány hodnoty dodávky chlóru do sítě určenék
hygienickému zabezpečenívody a je měřen volný chlór pro ověření účinnostidesinfekce.
Zuptavny vody je talďéž dodávána voda pro obytnou zástavbl Etapa I.
Voda ve staré části obce ZIatá vyhor,uje kvalitě vody pitné. Vzorky vody ze sítě jsou
prováděny v četnosti a rozsahu 3x krácený rozbor a lx úplný rozbor. Pro rok. 20Il - splněno.
V části sítě Etapa I se vyskytuje vyššímnožstvímanganu, železa, barva a zékal. Na vyšší
hodnostu manganu aželezabyla uděleno orgánem ochrany veřejného zdraví opaťení na limit
0,4 mgll Mn a 0,6 mg/l Fe. Opatření je uděleno na zžkJadéáodnocení zdravotního rizika a to
na dobu 3 let ( opaťení z |3.I0.2012).
Obec Zlatá uzavřela s odběrateli smlouvy o dodávce vody ( doložen doklad ze dne
1.8.2007 ) a to vody užitkové.Za odběr vody se vybirá finančníčástka.
Majitelem vodovodu pro obýnou zástavbu zístává firma Promising Union s.r.o., Přátelství
142181, Praha 10- Llhříněves. Tato firma s odběrateli vody neuzavirala žádnésmlouvy,
nevlastní oprávnění k provozování vodovodu a dosud vodovod nepředala obci k provozování.
Dále neumožňuje provozovateli vodovodu vykonávat na vodovodní síti udržovací práce
související s píovozem ( proplachy, odkalování atd. ), tím je v této části sítě zhoršena kvalita
vody ( barva, zákla).
Dne 1.6.2011 byl abcíZlatá opakovaně vznesen dotaz na Ministerstvo zemědělství ČR na
úpravu vzájemných práv a povinností mezí vlastníky provozně souvisejících vodovodů .
Dosud nebylo zodpověděno. Dne 30.11.201t požádal Iftajshý úřad Středočeskéhokraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství firmu Promising Union, s.r.o. o vysvětlení ve smyslu
§ 137 odst. 1 zékona č. 500/2004 Sb., správní řád, ja\ým způsobem je zajištěno provozování
tohoto provozně souvisejícího vodovodu. Dosud nebylo zodpověděno.
Závér:

Nebylsplněn § 3 odst.2vespojenís §3 odst 1apřílohyč.1.1yhlášky25212004
Sb. - v části nové zástavby vzhledem k neumožnění udržovacíchprací a

neurčenómu provozovateli vodovodu.
§ 4 odst. 1 písm a) a b) zékonave spojení s § 4 odst 1 a přílohy č. 4 vyhlášky
252l20a4 Sb. byl sp|něn.

l0.Uloženíblokové pokufy podle zákona o přestupcích:

ll.Požadavky kontrolniho orgánu na podání písemné zprálry podle §11 písm. f) zákona
č. 55211991Sb., nebo písemnéhovysvětlení podle § 88 odst. 3 písm. c) zákona č.258/2000
Sb.

12.Poučení:
Obecně:

Podle § 88 odst. 4)zákonač.25812000 Sb., ve zněrupozďéjšíchpředpisů,můžetyzická osobauvedenáv § 88
odst. 2 věta první zákona č. 25812000 Sb., ve měni pozdéJšíchpředpisů, podat proti protokolu písemné a
zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení se s protokolem.
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Pro konfiolu ve věci bezpečnosti výrobku ajakosti vod:
Podle § 88 odst. 4 zékona č. 258/2000 Sb,, ve zrrění pozdějších předpisq mřňe fyzická osoba uvedená v § 88
odst. 2 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve anění pozdějších předpisů, podat námitky pouze přímo do
protokolu.

13. Vyjádření o§oby uyedené v § 88 odst. 2 věta

pozdějŠíchpředpisŮ: Prohlašuji, že jsem byl(a)

první zákona č.25812000 Sb.o ve zněni

seznámen (a) s obsahem protokolu o kontro-1ním zjištění,
převzal(a) jeho stejnopis a byl(a) poučen(a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky a o způsobu jejich
podání:

14.Kontrola skončena dne: 7.2.2012
llProtokol obsahuje ( počet strránek ):

Podpisy:

a) kontrolních pracovniků :

v hod:

r,_ :, i c i, i: s ían
ic,,
krtit rt lid{tmv pt:rtt

hJ,g

'...,)5oj:kl
Síředočeského
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b) osob zúčastněnýchna kontrole:
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